
 
         

 

 

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนพฤศจิกายน  2558 

  ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤศจิกายน 2558 มี โครงการที่ได้รับ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤศจิกายน 2558   จ านวน 6 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน
ประมาณ 4,516 ล้านบาท การจ้างงาน 299 คน เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาพบว่า มูลค่าเงินลงทุน
เพ่ิมข้ึน   

  การลงทุนของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้นทั้ง 6 โครงการ     
การกระจายขนาดการลงทุนของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ 3  โครงการ คือ กิจการแป้ง
มันส าปะหลัง  กิจการข้าวคัดคุณภาพ  และกิจการพลังงานไฟฟ้าจากไบโอแก๊ซ ส าหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมี 3 โครงการเช่นกัน ได้แก่ กิจการยีสต์แห้งชนิดผง  กิจการไก่รุ่น,ไข่ไก่  และ
กิจการเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์   

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนพฤศจิกายน 2558 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2 (จ.นครราชสีมา) 

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 
1.  กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลัง (Native Starch) ในนาม บริษัท ชัยภูมิพืชผล จ ากัด เงินลงทุน 195 

ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
2.  กิจการผลิตไก่รุ่นและไข่ไก่ (Pullet,Egg) ในนาม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

เงินลงทุน 1,288 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
3.  กิจการผลิตข้าวคัดคุณภาพ (Rice Grading) ในนาม บริษัท พูนผลเทรดดิ้ง จ ากัด เงินลงทุน 22 

ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดสุรินทร์ 
4.  กิจการผลิตยีสต์แห้งผง (Dry Yeast) ในนาม บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จ ากัด เงินลงทุน 690 

ล้านบาท   หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดชัยภูมิ 
 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 

5.  กิจการพลังงานไฟฟ้าจากไบโอแก๊ซ (Electricity Power from Bio Gas) ในนาม บริษัท อีทีซี 
ไบโอพาวเวอร์ จ ากัด เงินลงทุน 120 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
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 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  3 (จ.ขอนแก่น) 
 กจิการบริการและสาธารณูปโภค 
 6. กิจการเขตอุตสาหกรรมโลจิตติกส์ (Logistic Park) ในนาม บริษัท ไทคอน โลจิสตคิส์ พาร์ค จ ากัด 
เงินลงทุน 2,201 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดขอนแก่น 
 

สถิติโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนมกราคม-พฤศจิกายน  ปี 2558 (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

               อีสานตอนบน                    อีสานตอนล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เปรียบเทียบแยกประเภทอุตสาหกรรม (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 
 

ประเภทอุตสาหกรรม 
เดือนมกราคม – พฤศจิกายน ป ี2558 

จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างแรงงาน
(คน) 

บริการและสาธารณูปโภค 24 22,509 439 
เกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 70 17,488 3,846 

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 15  7,691  1,778  

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 27  2,687  1,601  

แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 4  1,341  382  

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 8  434  574  

อุตสาหกรรมเบา ( สิ่งทอ , เสื้อผ้า ) 11  338  1,300  

รวม 159 52,488 9,920 

   

 12   จงัหวดั 

จ ำนวนโครงกำร 
 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 
   

 8   จงัหวดั 

จ ำนวน
โครงกำร 

 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 

มหาสารคาม 1 5,500 360 ชัยภูมิ 10 19,525 293 
ร้อยเอ็ด 3 2,580 213 นครราชสีมา 87 12,149 5,854 
อุดรธานี 6 1,663 471 อุบลราชธานี 6 2,795 285 
สกลนคร 4 1,566 576 บุรีรัมย์ 16 1,194 373 

เลย 2 969 327 สุรินทร์ 4 301 98 
นครพนม 2 806 375 อ านาจเจริญ 2 234 56 
ขอนแก่น 8 2,567 466 ยโสธร 2 192 28 
มุกดาหาร 2 336 39 ศรีสะเกษ 2 35 37 
กาฬสินธุ ์ 1 62 11     
หนองคาย 1 14 3     
บึงกาฬ        

หนองบัวล าภู        

รวม 30 16,063 2,841 รวม 129 36,425 7,024 
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 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  ๒  (นครราชสีมา) ก าหนดจัดอบรมเรื่อง “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักร
อุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นส าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ให้แก่  บริษัทที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ๘  จังหวัด  ได้แก่  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  ยโสธร       
อ านาจเจริญ  และจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน ๑๕๐ คน  ในวันศุกร์ที ่๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องอรพิม   
โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา    โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบระเบียบวิธีปฏิบัติของ
ส านักงานและให้เกิดความเหมาะสมชัดเจนในการพิจารณาก าหนดเวลาน าเข้าเครื่องจักรแนวทางการพิจารณาใน
การน าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์   ระยะเวลาน าเข้าเครื่องจักร   วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานเครื่องจักร  สิทธิประโยชน์
การน าเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น ฯลฯ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 2  044-384200   044-384299 
หรือ E-mail : Korat@boi.go.th 
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